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THERAPIE
TABOE VOOR
ZWANGEREN

JE HEBT
VAAK EEN
SCALA AAN
SYMPTOMEN

Zelf aan
de slag
Zelf meten hoe angstig of
somber je bent? Doe de
online test op
www.poppoli.nl.
Als je wilt, kun je ook
meedoen met Mamakits
online. Het onderzoek
loopt tot 5 maart 2015.
Als je zwanger bent, kun je
je aanmelden via
www.mamakits.nl/onder-
zoek. Via loting wordt
vervolgens bepaald of je
tijdens je zwangerschap of
na je bevalling mag mee-
doen. Als na het onder-
zoek blijkt dat de cursus
inderdaad helpt om mam-
ma’s in spé van depressie-
ve gevoelens af te helpen,
biedt de GGZ het daarna
aan als reguliere therapie.

Zwanger en toch somber? Daarop
rust een taboe. Nog steeds. Moe-

ders in spé zoeken zelden hulp.
Wellicht dat een online behan-

deling van hun psychische
klachten uitkomst biedt.

V rouwen die een baby
verwachten, zijn dolblij.
Basta. Een glimlach op het

gezicht is net zo vanzelfsprekend als
het uitdijende lijf. ,,Als je je niet blij
voelt met je kind in je buik, word je
gezien als ondankbaar kreng’’, zegt
psychiater Adriaan Honig, die dit
jaar mee aan de basis stond van de
POP poli, een nieuw behandelcen-
trum voor zwangere vrouwen met
psychische klachten in het VU Me-
disch Centrum in Amsterdam.

Voor sombere of angstige gevoe-
lens bij zwangeren blijkt nog steeds
nauwelijks begrip te bestaan. Zelfs
partners zijn vaak niet in staat hun
vrouw bij te staan. Honig: ,,Vanmor-
gen vroeg ik aan een zwangere:
‘Waarom is uw man er niet bij?’ ‘Hij
vindt dat ik niet depressief mag zijn’,
antwoordde ze.’’

Niet gek dus dat zwangere vrou-
wen het moeilijk vinden om hulp te
zoeken, zo wijst onderzoek ook uit.
Terwijl psychische klachten juist
behoorlijk vaak voorkomen tijdens
de zwangerschap: liefst 17 procent
voelt zich geregeld somber en 12
procent heeft daadwerkelijk een
depressie. Dat daaraan tot nu toe
weinig wordt gedaan heeft een aan-
tal redenen. In de eerste plaats den-
ken zwangeren zelf dat veel klachten
er nu eenmaal bij horen. Maar als je
vaker moe bent, ben je niet meteen
depressief. Wanneer dan wel?

,,Dat is moeilijk’’, zegt Honig. ,,Je
hebt vaak een scala aan symptomen.
De belangrijkste zijn somberheid en
niet kunnen genieten. Andere klach-
ten die veel voorkomen hebben te
maken met angst voor de bevalling,
piekeren of je wel een goede moeder
zal zijn en of je partner wel van je zal
blijven houden. Ook kun je je enorm
schuldig voelen als je nog steeds
geen gevoelens hebt voor je ongebo-
ren kind.’’

Toch blijkt het enorm lastig om de
vinger op dit soort sluimerende
emoties te leggen. Geeft niks, emo-
ties kunnen zich ook op een andere
manier manifesteren. ,,Als je merkt
dat je op je werk gaat disfunctione-
ren, als mensen kritiek hebben dat je
veel fouten maakt door gebrek aan
concentratievermogen, als je geen
eetlust meer hebt, niet goed slaapt of
prikkelbaar bent, dan moet er een
alarmbelletje gaan rinkelen’’, zegt
Honig. ,,Een ander signaal is dat je
langer misselijk blijft dan gemiddeld.
Ook als iemand al vroeg in de zwan-
gerschap aangeeft dat ze een keizers-
nede wil, is er vaak sprake van een

verhoogd angst- en depressieni-
veau, zo blijkt uit onder-

zoek.’’
Maar eigenlijk is
het totaal niet

geaccepteerd dat zwangeren zich
psychisch niet helemaal in orde
voelen. En als ze zich al beklagen bij
huisarts of verloskundige, dan wor-
den ze niet serieus genomen. Boven-
dien nemen zwangeren niet eens de
tijd om hulp bij derden te zoeken, ze
zijn druk met de verloskundige, de
gynaecoloog, de zwangerschapsyoga
en alle andere dingen die nodig zijn
als voorbereiding op de bevalling en
de periode daarna.

Toch is het belangrijk om iets aan
depressieve gevoelens te doen. Waar-
om? Honig: ,,Je depressief voelen is
slecht voor de ongeboren vrucht: als
je veel stress hebt, maak je veel van
het hormoon cortisol aan. Daardoor
neemt het risico toe op een te vroeg
geboren baby of een baby met een
laag geboortegewicht. Ook heb je
kans dat de borstvoeding niet lukt
en is de kans groter dat je een post-
natale depressie krijgt.’’

Wat nu? Gewone mensen met
depressieve klachten blijken al ruim
tien jaar baat te hebben bij e-therapy.
Somberheid en angstige gevoelens
nemen af zodra ze via internet in
therapie zijn geweest. Toch bestaat
zo’n laagdrempelige, online zelfhulp-
behandeling nog niet voor zwange-
ren. Om die reden hebben het VU
Medisch Centrum en de regionale
GGZ samen een onderzoek opgezet:
Mamakits online.

,,Het is een cursus die bestaat uit
zes lessen, elke week één. Na elke les
maak je huiswerk en krijg je feed-
back van een getrainde psycholoog
of psychiater’’, verduidelijkt Hansje
Heller, de psychiater die het onder-
zoek leidt. De theorie achter deze
behandeling is dat je meer kunt
genieten als je al je problemen op
een rijtje zet.

,,Dat lijkt heel simpel, maar het is
ongelooflijk hoe goed dat het werkt.
In feite gaat het om het structureren
van problemen in je brein. Veel
mensen zitten de hele tijd te pieke-
ren over relatief kleine dingen, zoals
het terugbrengen van bibliotheek-
boeken. Als je wordt overspoeld door
dit soort zorgen en problemen, slaat
de somberte vanzelf toe.’’

Het grote voordeel van deze onli-
ne therapie is dat je niet op reis
hoeft en dat je alles in eigen tijd
kunt doen. ,,In deze individuele
wereld, waarin mensen het druk-
drukdruk hebben, wordt online
therapie van toenemend belang”,
voorspelt Honig. ,,Eigenlijk is het al
heel gewoon geworden om alles op
elk moment van de dag ergens te
bestellen. Op zich is dat een prima
ontwikkeling. Rekeningen, bood-
schappen, cursussen doe je al via
internet. Dan kun je je therapie zo
ook wel doen.’’
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